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Salatu daigun gerrea, eta baita 
 haren inguruko negozio zikinak ere. 
Salatu daigun bazterkuntzea eta emakumearen 
 eta edozein gizakiren deskartea. 
 

Bilatu daigun bizitzea, eta zaindu eta aldeztu. 
Eta daukagun bizitzea emon daigun 
ezin bizi izanik dagozan senideen onean, 
egun baten danok izango gara-ta bizitza betean. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. ALELUIA, ALELUIA. 
—Eskerrak Jainkoari. ALELUIA, ALELUIA. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 
ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
 

—Otoitz zure Semeari: Aleluia! 
bizia deigun danori: Aleluia! 
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PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da! 
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—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
 
Aintzarako 
Jainkoari emoten deutsogun aintzak etenbakoa 
izan behar dau heriotzako etsipenetik biztuerea-
ren pozera aldatzen gaitulako. Aintza emote hau 
poz betekoa izan daitela, gogoz abestuz. 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 

 Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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gozanak; hemen idatziak Jesus Mesias, Jainkoa-
ren Semea, dala sinestu dagizuen idatzi dira 
eta, sinestuz, haren izenean bizia izan dagizuen.  
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Berbiztuak iragarten deuskun Jainkoa ez da 
bengantza-zalea eta hondatzailea, parkatzailea 
eta bakezalea baino. Uste onez zuzendu gakio-
zan eskale: 
 
—Elizearen alde: gizakion artean eten barik la-

nean jardun daian bakea ereiten, parkamene-
ra eta alkarri harrera on egitera deitzen, es-
katu deiogun Jaunari. 

—Alkar hondatzen diharduen nazinoen alde: ge-
rrea, gorrotoa eta alkar ikus ezina eteteko 
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Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jesusek ereindako hazia erneten hasi da. Ikasleak alkartu 
egiten dira, apostoluen inguruan, haren barri izateko, haren 
egintzak gogoratzeko eta alkarren berotasuna otoitzeak al-
karbanatzeko. Erne daitela geugan ere hazi hori. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 2, 42-47) 
Senideek zintzo irauten eben apostoluen irakaspenak entzu-
ten eta alkarte bizitzan, ogia zatitzen eta otoitzean.  
Jente guztia izuturik egoan apostoluek egiten ebezan hain-
beste mirari eta ezaugarrigaz. Sinestedun guztiak batasunean 
bizi ziran eta dana danentzat euken: euren lur eta ondasunak 
saldu eta guztien artean banatzen eben dirua, bakoitzaren 
beharrizanari egokionez.  
Egunero batu ohi ziran alkarregaz tenpluan, eta etxeetan 
zatitzen eben ogia, jatorduak pozik eta bihotz apalez eginez. 
Jainkoa goresten eben, eta herri osoak begi onez ikusten zi-
tuan. Eta Jaunak egunetik egunera gehitzen eutsozan alkar-
teari salbatzen ziranak. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Pedrok, ikasleen artean  bere lehentasuna hartuz, bere ingu-
rukoak, ikasleak eta enparauak adoretzen ekingo deutso. Ez 
da gogoratu behar lehenena; aurreratu begitu behar da; eta 
Jesusek horretarako adorea emoten dau. Ikasi daigun. 
 
San Pedro Apostoluaren lehenengo gutunetik    (1 P 1, 3-9) 
Bedeinkatua Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita! Bere 
erruki handiaz itxaropen bizira sortu gaitu barriro, Jesu Kristo 
hilen artetik biztuz. Holan, hondatu, zikindu edo zimeldu ez 
daiteken ondarea itxaron dogu, zuentzat zeruetan gordeta 
dagoana. Jainkoaren indarrak zaintzen zaitue sinesmenari 
esker, azken aldian agertuko dan salbamena jadetsi dagizuen.  
Horregaitik, pozik zagoze, nahiz eta oraindino alditxo batez 
probaldi batzuk sufritu behar izango dozuezan. Holan zuen 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
Zorionak, senideok, pazko egun bakarra osotzen 
dauan pazko bigarren domeka honetan. Ondo 
etorri. Aste osoa dogu Pazko egun bakarra balitz 
lez, eta 50 egun burutu arte daukagu Pazkoa os-
patzeko eta Jesusen misterioez jabetzeko. Sartu 
gaitezan alaitasun eta itxaropen giroan, eta es-
katu daigun berbiztuaren Espiritua, barru-bakez 
jokatu ahal izan daigun, parkatzen eta bakea 
eraikitzen. Abestu daigun pozez. 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 
Uraz zipristintzea 
Bateoko urak gogoratu gura doguz elizkizunaren 
hasieran, haretantxe egin ginan-eta bat Jesuse-
gaz, hilen artetik lehen biztuagaz. Bizibarritu 
gaizala ur honek: 
 
R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 

—   11   — 

Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: 
nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu:  
berak gaitu biztu.  R/. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
 
OTOITZA 
 
Jesus: zu ez zaitu heriotzeak iruntzi. 
Biztu egin zaitu hilen artetik Jainkoak: Aitak, 
eta bizitzeak garaile urteten dauala erakutsi. 
Gora bizia! Gora hilen artetik lehen biztua! 
 
Haren izenean bizitzea eskertu daigun. 
Haren izenean bizitzea zaindu eta aldeztu. 
Haren izenean bizitzearen aurkako indarrak 
 salatu eta ezabatu daiguzan. 
Salatu daigun pobrezia, salatu esplotazinoa. 
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ERANTZUN-SALMOA 

 
 
R/. Eskerrak Jaunari, on-ona da-eta, 
 haren maitasuna betikoa da-ta. 
 
Esan begie israeldarrek: 
haren maitasuna betikoa. 
Esan begie aarondar abadeek: 
haren maitasuna betikoa. 
Esan begie Jaunari begirune deutsoenek: 
haren maitasuna betikoa.  R/. 
 
Etxegileek baztertutako harria 
giltzarri bihurtu da. 
Jaunak egin dau hori,  
gure begien harrigarri. 
Hau da Jaunaren ekintza-eguna, 
poztu gaitezan eta alaitu Harengan.  R/. 
 
Emon, Jauna, salbamena, 
emon, Jauna, zoriona! 
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena! 
Jaunaren etxetik bedeinkatzen zaituegu. 
Jainko da Jauna, Berak egiten deusku argi.  R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
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gauza izanik, parkamenaz, bake-besarkadara 
heltzeko gauza izan daitezan, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Goseari, gerreari, ezin bizi izateari iheska di-
harduenek ate irekiak aurkitu daiezan gure 
lurraldeetan, bizitzearen aldezle garala adie-
raziz, eskatu deiogun Jaunari. 

—Ugaritasunean bizi garanok, gosez edo hilaren 
azkenera heldu ezinik dagozanak gogoan har-
tuz, neurritsu bizi izatea bultzatu daigun, 
kontsumoa murriztuz, eskatu deiogun Jauna-
ri. 

—Pazko pozez bizi garanok poztasun hori alkar-
banatzen jakin daigun, bizitzearen indarrak 
bultzatuz eta heriotzearenak suntsitzen aha-
leginduz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
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sinesmenak bere jatortasuna erakutsiko dau, galkorra izan 
arren sutan garbitzen dan urreak lez; eta urrea baino askoz 
baliotsuagoa dan zuen sinesmenak gorespena, aintza eta oho-
rea lortuko ditu, Jesu Kristo agertuko danean. 
Maite dozue Jesu Kristo, ikusi ez badozue ere. Eta ikusi barik 
Beragan sinesten dozuela, esan ezin ahalako pozez, poz disdi-
ratsuz, alaitzen zaree eta zeuen sinesmenaren helburua, zeu-
en salbamena, lortzen dozue. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Jesusen heriotzeak jota itzi dauz haren ikasleak 
euren epelkerian itxita, bildurrez… Baina Ber-
biztua ez dator ezer aurpegiratzen ez bildurrik 
sartzen… Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, 
zutunik. 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 20, 19-31) 
 
Astearen lehenengo egunean, ilunabarrean, etxe 
batean batuta egozan ikasleak, ateak itxita, ju-
duen bildurrez. Sartu zan Jesus eta, erdian ja-
rririk, esan eutsen: «Bakea zuei». Hori esanda, 
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eskuak eta saihetsa erakutsi eutsezan. Ikasleak 
pozez bete ziran, Jauna ikustean. 
Jesusek barriro esan eutsen: «Bakea zuei. Aitak 
Ni bialdu nauan lez, Nik zuek bialtzen zaituet». 
Eta hareen gainera arnasea botaz, esan eutsen: 
«Hartu egizue Espiritu Santua. Zuek pekatuak 
parkatzen deutsezuezanei, parkatu egingo deu-
tsez Jainkoak ere; zuek parkamena ukatzen 
deutsezuenei, ukatu egingo deutse». 
Tomas, Hamabietako bat, Bikia eritzona, ez 
egoan hareekin Jesus etorri zanean. Beste ikas-
leek esan eutsoen: «Jauna ikusi dogu». Tomasek 
erantzun eutsen: «Haren eskuetan untze-zuloak 
ikusten ez baditut, neure atzamarra haren un-
tze-zuloetan eta neure eskua haren saihetsean 
sartzen ez baditut, ez dot sinestuko». 
Handik zortzi egunera, etxean egozan barriro 
ikasleak, eta Tomas ere hareekin zan. Sartu zan 
Jesus, ateak itxita egozala, eta erdian jarririk 
esan eutsen: «Bakea zuei». Gero esan eutsan 
Tomasi: «Ekarri atzamarra, begiratu nire esku-
ak; ekarri eskua eta sartu nire saihetsean, eta 
ez izan sinesgogor, sinestedun baino». 
Tomasek erantzun eutsan: «Ene Jauna eta ene 
Jainkoa!» Jesusek esan eutsan: «Ikusi nozulako 
sinestu al dozu? Zorionekoak ikusi barik sinesten 
dabenak». 
Beste ezaugarri asko ere egin zituan Jesusek 
ikasleen aurrean, liburu honetan idatzirik ez da-


